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Happy New Year 

ABBA 

 

No more champagne 

And the fireworks are through 

Here we are, me and you 

Feeling lost and feeling blue 

It's the end of the party 

And the morning seems so grey 

So unlike yesterday 

Now's the time for us to say 

Happy New Year 

Happy New Year 

May we all have a vision now and then 

Of a world where every neighbor is a friend 

Happy New Year 

Happy New Year 

May we all have our hopes, our will to try 

If we don't we might as well lay down and die 

You and I 

Sometimes I see 

How the brave new world arrives 

And I see how it thrives 

In the ashes of our lives 

Oh yes, man is a fool 

And he thinks he'll be okay 

Dragging on, feet of clay 

Never knowing he's astray 

Keeps on going anyway 

Happy New Year 

Happy New Year 

May we all have a vision now and then 

Of a… 

 

 

 

https://youtu.be/vS2lWkn4g9g 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enUS783US783&q=ABBA&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yM7KAACVE206CwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwim5oXP9svfAhULGKwKHf2MA1IQMTAAegQIBxAF
https://youtu.be/vS2lWkn4g9g


Ban nhạc ABBA giờ ra sao sau 

40 ca khúc Happy New Year ra đời 

TPO - Gần 40 năm kể từ khi ca khúc nổi tiếng “Happy new year’ ra mắt công chúng, các thành 

viên ban nhạc ABBA đã không còn sát cánh cùng nhau, mỗi người đều chọn cho mình hướng 

đi riêng. 

 

 

Nhóm nhạc huyền thoại ABBA. 

 

Tuổi già cô đơn, ẩn dật của 'cô gái vàng' ban nhạc ABBA  

Dự án tái hợp đặc biệt của ABBA 

Nhóm ABBA sau 36 năm: Người ẩn dật, kẻ thành triệu phú 

Một năm mới đến, giai điệu quen thuộc của ca khúc “Happy new year” của ABBA lại vang lên ở hầu 

khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, bài hát nổi tiếng này chạm mốc 39 tuổi 

đời. 

“Happy new year” ra đời vào năm 1980, với cái tên ban đầu là “Daddy Don't Get Drunk On Christmas 

Day”, vốn không dành để chào đón năm mới. Mãi đến năm 1999, tận dụng việc cả thế giới đang háo 

hức chuẩn bị bước sang một thiên niên kỷ mới, ABBA chính thức tung ra “Happy New Year” dưới 

dạng đĩa đơn. 

Hai năm sau khi ca khúc ra đời (1982), nhóm nhạc ABBA chính thức tan rã, kết thúc 10 năm gắn bó, 

và chưa từng tái hợp. 

ABBA là ban nhạc pop đình đám nhất từ trước đến nay của Thụy Điển, đồng thời cũng thuộc danh 

sách những nhóm nhạc huyền thoại của thế giới. 

https://www.tienphong.vn/giai-tri/tuoi-gia-co-don-an-dat-cua-co-gai-vang-ban-nhac-abba-1015813.tpo
https://www.tienphong.vn/giai-tri/tuoi-gia-co-don-an-dat-cua-co-gai-vang-ban-nhac-abba-1015813.tpo
https://www.tienphong.vn/van-nghe/du-an-tai-hop-dac-biet-cua-abba-1067491.tpo
https://www.tienphong.vn/van-nghe/du-an-tai-hop-dac-biet-cua-abba-1067491.tpo
https://www.tienphong.vn/giai-tri/nhom-abba-sau-36-nam-nguoi-an-dat-ke-thanh-trieu-phu-1305188.tpo
https://www.tienphong.vn/giai-tri/nhom-abba-sau-36-nam-nguoi-an-dat-ke-thanh-trieu-phu-1305188.tpo
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/trieu-nguoi-cung-dem-nguoc-ho-vang-chuc-mung-nam-moi-1362318.tpo
https://www.tienphong.vn/giai-tri/nhom-abba-sau-36-nam-nguoi-an-dat-ke-thanh-trieu-phu-1305188.tpo
https://image.tienphong.vn/665x449/Uploaded/2019/zaugtn/2019_01_01/tien_phong_abba1_tjci.jpg


Ban nhạc được thành lập vào năm 1972, tên nhóm được đặt theo tên của các thành viên Agnetha 

Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad. Họ chiến thắng trong cuộc thi 

Eurovision Song vào năm 1974, tạo bước đệm để tên tuổi vang danh khắp thế giới. 

Trong suốt con đường sự nghiệp, nhóm tiêu thụ được hơn 380 triệu album và đĩa đơn trên toàn thế 

giới, trở thành ban nhạc đầu tiên đến từ một quốc gia không nói tiếng anh đạt được thành công rực rỡ 

ở các quốc gia nói tiếng Anh. 

Không chỉ hợp tác với nhau trong âm nhạc, hai cặp nam nữ trong ABBA đã nên duyên vợ chồng. 

Benny và Anni-Frid kết hôn trong giai đoạn 1978- 1980. Bjorn và Agnetha chung sống với nhau từ 

năm 1971 – 1979 và có hai con chung, một trai và một gái. 

Cùng với các cuộc hôn nhân tan vỡ, ABBA chia tay nhau vào năm 1982. Dù đã “đường ai nấy đi”, 

nhóm vẫn “bội thu” nhờ phát hành ABBA Gold vào năm 1992, bán được gần 30 triệu bản trên toàn 

thế giới. 

Năm 2018, nhóm tái xuất sau 35 năm để thu âm hai ca khúc “ Still Have Faith In You” và “Don't 

Shut Me Down”. Hai năm trước đó, 4 thành viên cũng từng xuất hiện cùng nhau trên sân khấu trong 

bữa tiệc kỷ niệm 50 năm hợp tác giữa Bjon Ulvaeus và Benny Andersson. Tuy nhiên, họ phủ nhận 

về khả năng tái hợp. 

 

ABBA tái xuất khi tuổi đã xế chiều. 

 Agnetha Fatskog 

Sau khi ABBA tan rã, Agnetha Fatskog tiếp tục gặt gái thành công với tư cách ca sĩ solo trong giai 

đoạn 1982 – 1988. 

Tuy nhiên, sự nghiệp của giọng ca sinh năm 1950 bị gián đoạn một thời gian dài do loạt biến cố trong 

cuộc sống. 
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Hai cuộc hôn nhân tan vỡ (lần 2 với Tomas Sonnenfeld từ 1990 – 1993), gặp tai nạn giao thông kinh 

hoàng vào năm 1983, mẹ ruột tự tử vào năm 1994 và bị người yêu cũ bám đuôi buộc Agnetha phải 

sống ẩn dật từ năm 1989 – 2004. 

Năm 2013, Agnetha Fatskog lần đầu tiên xuất hiện trở lại sân khấu trực tiếp sau 25 năm tại BBC 

Children in Need, song ca cùng Gary Barlow. 

Hiện tại, Agnetha đang sống một mình ở một trang trại thuộc ngoại ô thành phố Stockholm. 

Anni-Frid Lyngstad 

Cũng trở thành nghệ sĩ solo sau khi rời ABBA, Anni-Frid vẫn duy trì được phong độ, với album solo 

đầu tiên bán được hơn 1,5 triệu bản. 

Cô tái hôn với Hoàng tử Heinrich Ruzzo Reuss von Plauen của xứ Plauen vào năm 1992. Tuy nhiên, 

Heinrich Ruzzo qua đời ở tuổi 49 vào năm 1999 vì bệnh ung thư. Nữ ca sĩ sinh năm 1945 liên tiếp 

gánh chịu nỗi đau mất người thân khi một năm trước đó, con gái Lise-Lotte thiệt mạng trong một vụ 

tai nạn xe hơi. 

 

 

Cô tái hôn với Hoàng tử Heinrich Ruzzo Reuss von 

Plauen của xứ Plauen vào năm 1992. Tuy nhiên, Heinrich 

Ruzzo qua đời ở tuổi 49 vào năm 1999 vì bệnh ung thư. 

Nữ ca sĩ sinh năm 1945 liên tiếp gánh chịu nỗi đau mất 

người thân khi một năm trước đó, con gái Lise-Lotte thiệt 

mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. 

Chồng mất, Anni-Frid được thừa kế gia tài “khổng lồ” 

được cho là khoản 75 triệu bảng Anh. 

Ca sĩ sinh năm 1945 hiện sống cùng bạn đời người Anh 

Henry Smith trong một ngôi làng nhỏ tại Thụy Sĩ. Frida 

là một trong những người góp sức mở Bảo tàng ABBA ở 

Stockholm, Thụy Điển năm 2013. 
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Benny Andersson và Bjorn Ulvaeus 

Benny và Bjorn tiếp tục làm việc cùng nhau sau khi rời ABBA. Hai người đồng sáng tác các vở nhạc 

kịch đình đám như Chess, Mamma Mia… 

 
Benny Andersson. 

 

 
Bjorn Ulvaeus. 

 

TÚ OANH 

Theo The Sun 

 

Bjorn và Benny còn đồng sản xuất bộ phim 

Mamma Mia! (2008), Mamma Mia! Here We 

Go Again (2018). Cả hai cũng thành lập công ty 

Littlestar (London), chuyên khai thác bản quyền 

những ca khúc lấy cảm hứng từ vở nhạc kịch 

Mamma Mia!. Theo Time, “cặp bài trùng” kiếm 

được 4,3 triệu USD từ công việc này. Họ còn 

được trao Giải thưởng Ivor Novello vào năm 

2008. 

Về đời tư, sau khi ly hôn Anni-Frid, Benny tái 

hôn với Mona Norklit, một dẫn chương trình 

người Thụy Điển. Cặp đôi có với nhau một con 

trai. 

Nhạc sĩ sinh năm 1946 từng nghiện rượu trong 

thời gian dài. Đến năm 2001, ông mới cai nghiện 

thành công. Hiện tại, Benny là người giàu nhất 

trong nhóm, sở hữu khối tài sản 100 triệu bảng 

Anh. 

 

 

 

Bjorn Ulvaeus cũng tìm được hạnh phúc mới 

bên nhà báo Lena Källersjö vào năm 1981. Họ 

có với nhau 2 con gái. Hiện, nhạc sĩ sinh năm 

1945 đang sống ở Thụy Điển, và có khoảng 90 

triệu bảng Anh. Tuy vậy, cựu thành viên 

ABBA gặp vấn đề về sức khỏe khi từng tiết lộ 

bị mắc chứng mất trí nhớ. 
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